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                பதிேனாரா� வ !" ---- கண& !பதிவிய)         

1. பி+வ,வன -தலின/ைத1 சா34ததா, வ,வாயின/ைத1 சா34ததா என வைக!ப6/7க. 

          1. ெகா9-த) ெச:தத;  உ9 =&  >லி ெகா6/த7.   2. கட+ெபற சAட-ைற1 ெசலB ெச:த7 

          3 . கAட! பராமD!"1 ெசலB     4.  E.30,000 அட&கவிைல ெகாGட இய4திர� வாIகிய7.. 

         5.   ெவ9ைள அK&க1 ெசலB ெச:த7 

 2.     றி!ேபAK) கீM&கGட ெதாட&க பதிவிைன பதிB ெச:க. 

      1. ெரா&க�  20,000 2. இய4திர� 50,000  3. கடனாளிக9 1,50,000 4. கடனQ4ேதா3 80,000 5. அைறகல+ 5,000 

3.    கண&கிய) தகவ)கைள! பய+ப6/7ேவா3க9  ம;S� அவ3கT&கான ேதைவகைள விDவாக விள& க.  

4.    உDைமய3  ெபறேவGKய  7)லிய  இலாப/ைத&  கண&கீ6 ெச:ய அK!பைடயாக எ&க,/7  அைமகிற7?    

   அத+ பய+ யா7?. (  ப.எG 18 ) 

5.    பண அளவ Q6 அ)ல7 பணமதி!பீA6 அYமான� ப;றி சிS  றி!" வைரக. 

6.  கண& க9 எIஙன�  வைக!ப6/த!பA69ள7? 

7.  2018 பி!ரவD -&கான வIகி1 சD&கA6� பAKயைல தயா3 ெச:க. 

         அ) ெரா&க ஏAK+ பK வIகி இ,!"                                 E.25,000  

         ஆ) வIகியி) ெசa/திய காேசாைலகளி) வbலாகாதைவ      E. 3,000 

 இ) வி6/த காேசாைல பணமா&க!படாதைவ                        E. 2,100 

 ஈ) வIகியி) ேநரKயாக ெசa/த!பAட கா!பீA6 கAடண�        E. 100 

8.   பி+வ,� விவரIகைள& ெகாG6 மாட3+ ப3னி1ச3 வி;பைன ஏAKைன தயா3 ெச:க. 

    2013  ஜQைல  5. அரவி4/ & ேகாவி;  கடY&  வி;ற7 : 20 ேமைஜக9 ேமைஜ ஒ+S E.600 வ Qத� 

   20 நா;காலிக9 நா;காலி ஒ+S E.300 வ Qத� 

  7. ஆன4/ & ேகாவி;  ெரா&க/தி;  வி;ற7 

   10 ேமைஜக9 ேமைஜ ஒ+S E.300 வ Qத� 

   20 நா;காலிக9, நா;காலி ஒ+S E.150 வ Qத� 

  10.  பாiக3 & ேகாவி;  கடY&  வி;ற7 

   10 அலமாDக9, அலமாD ஒ+S E.3,000 வ Qத� 

   10 ேமைஜக9, ேமைஜ ஒ+S E.2000 வ Qத� 

  15.  பைழய தAட1k  எ4திர� கடY&  வி;ற7 E.1,000 

  20.   ேகாபிநா/தி;  கடY&  வி;ற7 : 10 ேமைஜக9, ேமைஜ ஒ+S E.1,000 வ Qத� 

          2 kழa� நா;காலிக9, நா;காலி ஒ+S E.1,200 வ Qத� 

9.   வியாபார& கண&கி+ ப;S! ப&க� ம;S� வரB! ப&க/தி) இட�ெபS� இனIக9 யாைவ? 

10.  இ,!பா:B ம;S� இ,!" நிைல&  றி!"& � இைடேயயான ேவSபாAைட எm7க. 

11.   பி+வ,� ெதாைககைள& ெகாG6 வியாபார& கண&கிைன/ தயாD&கB�. 

  (1)  ெதாட&க1 சர&கி,!" E. 500  (2)  ெகா9-த) E. 2,500  (3) வி;பைன E. 3,600  (4) இSதி1 சர&கி,!"  E. 300 

12.   பி+வ,� ெதாைககைள& ெகாG6 வியாபார& கண&கிைன/ தயாD&கB�. 

   (1)  ெதாட&க1 சர&கி,!" E. 5,700   (2)  ெகா9-த) E. 1,58,000             (3) வி;பைன E. 2,62,000   

   (4)  வி;பைன/தி,!ப� E. 600      (5)  ெகா9-த) தி,!ப� E. 6000      (6)   இSதி1 சர&கி,!"  E. 300 

13.  பி+வ,வனவ;ைற& ெகாG6 2001 Kச�ப3 31ஆ� நாேளா6 -Kவைடo� ஆGK;கான 

    இலாப நAட& கண&கிைன/ தயாD&கB�. 

                                      E.                                                                        E. 

    ெமா/த இலாப�                1,25,000                            ச�பள�                           15,000 

    வாடைக                             5,000                           ெவளி ஏ;றி1ெச) ெசலB       1,000 

    வி;பைன1 ெசலBக9               500                          த9TபK ெப;ற7                 1,000 

    த9TபK ெசa/திய7               600                          வAK ெப;ற7                       700 

    வAK ெசa/திய7                    500                         -தp6க9 மீதான வ,மான�   1,500 

    கழிB ெப;ற7 2,000  
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14.   பி+வ,� இனIகைள ேநரK1 ெசலBக9 ம;S� மைற-க ெசலBக9 என வைக!ப6/7க. 

         அ).>லி                    ஆ) ெவளி ஏ;றி1 ெச) ெசலB                  இ).ச�பள�  ஈ).கா!பீ6       

 15.  பி+வ,� பிைழகைள/தி,/7க. 

      அ).  காசாள3 தி,.ேகாவி4தY&  ஊதிய� வழIகிய7 E.12,000 அவ3 கண&கி) ப;S ைவ&க!பA69ள7. 

      ஆ).  உDைமயாள3 த+ ெசா4த! பயY&காக எ6/7& ெகாGட E.5,000 வியாபார1  ெசலBக9 கண&கி) ப;S   

                      ைவ&க!பA69ள7. 

      இ).  பாலாவிடமி,47 ெப;ற ெரா&க� E.300 பாaவி+ கண&கி) வரB  ைவ&க!பA69ள7. 

      ஈ).    ஜானகிராமY&  கடனாக வி;ற7 E.2,000 ெகா9-த) கண&கி) பதிய!பA69ள7. 

      உ).   தAட1k வாIகிய7  5,200 அaவலக ெசலBக9 கண&கி) பதிய!பA69ள7 

16.  தி,. கஜினி அவ3களி+  றி!ேபAKa�, ேபேரAKa� பதிக. 

         2017 பி!  13.ெகா9-த) ெச:த7           8,000 

  15.வIகியிலி,47 எ6/த7   3,000 

  20.அைறகல+ வாIகிய7  6,000 

  28. ஊதிய� வழIகிய7   10,000 

      வIகியி) ெசa/திய7    21,000 

17. பி+ வ,� நடவK&ைககைள தி,. கமலி+ தனி!ப/தி ெரா&க ஏAK) பதிB ெச:க. 

    2012  ஆகiA 

            1   ைகயி,!" ெரா&க�                  25,000 

            5    பIகாதாய� ெப;ற7                 1,500 

            7    ெரா&க ெகா9-த)                  15,000 

           18  கட+ வி;பைன                           750 

 18. தி,.ரவி அவ3களி+ தனி!ப/தி ெரா&க ஏAKைன தயா3 ெச:க. 

    2017 ஜQ+    

         1 வியாபார� ெதாடIகிய7           20,000   

         4 ெரா&க ெகா9-த)            12,000  

        11 ச�பள� ெகா6/த7             10,000  

        30. ெரா&க வி;பைன                     6,000 

19.  தி,. மாD+ தனி!ப/தி ெரா&க ஏAKைன தயா3 ெச:க. 

   2017 ஆகiA 

        1   ைகயி,!" ெரா&க�         80,000 

 3   ெரா&க ெகா9-த)         31,000 

 6   லதாவிட� கடனாக ெப;ற ெரா&க�       15,000 

20.  பி+வ,� நடவK&ைககைள& ெகாG6 ெரா&க�, வIகி ம;S� த9TபK ப/திக9 ெகாGட 
ெரா&க ஏ6 தயா3 ெச:க. 
  2002 சனவD 
          1   ெரா&க இ,!"                                 50,000 
              வIகி இ,!"                                  30,000 
          3   வIகியி) ெசa/திய7                       48,000 
         10   ராமனிட� ெப;ற காேசாைல                 32,000 
             த9TபK அYமதி/த7                          200 
         13   அகிலாB&  வழIகிய காேசாைல          10,200 
              த9TபK ெப;ற7                                150 
         28   ெசா4த ேதைவ&  வIகியிலி,47  
              பண� எ6/த7                                    500 
        29   அaவலக1 ெசலவி;காக                        5,000 
             வIகியிலி,47 பண� எ6/த7   
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21. கீM&காs� தகவ)களிலி,47 தி, அ,G அவ3களி+ வIகி சD&கA6� பAKயைல     

    தயாD&கB�. 

         அ)  ெரா&க ஏAK+ பK இ,!" E. 1000   ஆ)  வIகியி) ெசa/திo� வbலாகாத7 E. 400 

          இ)  அளி/த காேசாைலக9 ெசa/7ைக&  -+னிைல!ப6/த!படவி)ைல E. 300 

           ஈ)  வIகி அளி/த வAK E. 150    உ)  வIகி வbலி/த -த) மீதான வAK  E. 750 

22. கீMகாs� பிைழகளி+ தி,/திய  றி!ேபA6! பதிBகைள/த,க. 

          அ)  கபிa&  கடனாக வி;ற சர&  E. 2,000 , ெகா9-த) கண&கி) தவSதலாக    

               பதிய!பA69ள7. 

           ஆ)  மதனிட� கடனாக ெகா9-த) ெச:த7 E. 30,000 , வி;பைன ஏAK) பதிB    

                ெச:ய!பA69ள7. 

23.  கீM&கGட    விவரIகைள&    ெகாG6    ெதாட&க!    பதிவிைன    பதிB    ெச:க....    

                                                    ெரா&க�                                    E.4,.4,.4,.4,000 000 000 000         ;      ;      ;      ;          தளவாட�      E.10,.10,.10,.10,000 000 000 000         ;      ;      ;      ;          அைறகல+            E.13,.13,.13,.13,000 000 000 000         ;   ;   ;   ;   கடனQ4ேதா3     E.25,5.25,5.25,5.25,500  00  00  00                  

                                                        கடனாளிக9                E.9.9.9.9,000    ,000    ,000    ,000        

24.24.24.24.        பி+வ,� இனIகைள ஆ9சா3 கண& , ெசா/7& கண& , ெபயரளB& கண&  என     

    வைக!ப6/7க.       

       1. -த)    2. கழிB ெப;ற7    3. வி;பைன   4. கAKட�   5. எ6!"    6. இ4திய+ வIகி 

       7. ெகா6பட ேவGKய ச�பள�    8. கம)  9. விள�பர�  10. ெகா6பட ேவGKய வாடைக  
    

25252525. . . .                 தி,. காேமt அவ3களி+ ஏ6களிலி,47 எ6&க!பAட இ,!"கைள& ெகாG6 31. 12. 2016 ஆ�     
     நாைளய இ,!பா:B தயாD&க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                            `.`.`.`.                                                                                                                                                                                                                                                                            `.`.̀.`.                                                            

                                                                        -த)                      34,000         கா!" நிதி         4,500 
           கடனாளிக9               10,000         ெப;ற கழிB      1,000 
           சர&கி,!"                  8,200         கடனQ4ேதா3       7,000  
           வி;பைன                   4,200         கா!" நிதி          4,500 
           எ6!"க9                   7,000         உ9ஏ;றி1          1,500                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       ெச) ெசலB   
        26262626. . . .                         கீM&காY� விவரIகைள& ெகாG6 தி,. பரணி அவ3களி+ 2016 Kச�ப3 31 ஆ� நாைளய            

      இ,!"நிைல&  றி!" தயாD&கB�. 

விவர� ெதாைக 

    `.`.`.`. 

விவர� ெதாைக 

   `.`.`.`. 

-த) 80,000 கடனாளிக9 60,000 

வIகிகட+ 20,000 அைறகல+ 20,000 

ெசa/த; Dய 

மா;S1 சAீ6 
25,000 ெபாறிo�,ெபாறி/ 

ெதா திo� 

45,000 

ைகயி,!" ெரா&க� 1,500 ெபறேவGKயகழிB 500 

நிகரலாப� 38,000 ெபSத; Dய 

மா;S1 சAீ6 
15,000 

கடனQ4ேதா3 29,000 இSதி1சர&கி,!" 50,000 

           B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 

 

              27. 27. 27. 27.         தி,. -/7 அவ3களி+ ஏ6களிலி,47 எ6&க!பAட இ,!"கைள& ெகாG6 31. 12. 2016 ஆ�     

     நாைளய இ,!பா:B தயாD&க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1)     -த)      `.`.̀.`.    3,3,3,3,    40,40,40,40,    000      000      000      000          2. )            ெகா9-த)            `.`.`.`.        1,1,1,1,    00,00,00,00,    000000   00   00   00                                   3)        வி;பைன     `.`.̀.`.    1,1,1,1,    60 60 60 60 ,,,,    000   000   000   000                           4)            எ6!"க9     `.`.`.`.    40,40,40,40,,000,000,000,000 
5)                ச�பள�     `.`.̀.`.        50,50,50,50,    000000000000                                    6)   உ9 ஏ;றி1ெச) ெசலB     `.`.̀.`.    10, 10, 10, 10, 000000000000                                            7)                இய4திர�      `.`.`.`.        2, 002, 002, 002, 00,,,,    000000000000                        

8)        கடனாளிக9     `.`.̀.`.        90909090,,,,    000         000         000         000                 9)            ெப.மா.சAீ6       `.20`.20`.20`.20,000,000,000,000                                                                                11110)                    ப;பலகடனQ4ேதா3        `.`.̀.`.    10101010,000  ,000  ,000  ,000      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

28.   கீM&கGட    நடவK&ைககைள    பா ப6/த!பAட    சி)லைர    ெரா&க    ஏAK)    பதிB    ெச:க. . . .     

                                                                        2017  2017  2017  2017  ஜனவD    1  1  1  1                                                          சி)லைற    ெசலB&காக    ெரா&க�    ெப;ற7                    `.`.`.`.        2222,0,0,0,000  00  00  00      

                                                                                                                                                                                        4 4 4 4                                                         அuச)    தைலக9    வாIகிய7                                                                                                                                            `.`.̀.`.    .80.80.80.80            

                                                                                                                                                                                        8888                                                            பயண1    ெசலBக9    ெச:த7                    `.`.`.`.    1,01,01,01,000000000                

                                                                                                                                                                                    10 10 10 10                                                         எm7ெபா,9    வாIகிய7                                                                                                                                                                                `.`.`.`.            111122220   0   0   0       

                                                                                                                                                                                    12121212                                                                ரவி&     ெகா6/த7                              `.`.`.`. 141414140   0   0   0       

                                                                                                                                                                                    15 15 15 15                                                         ேப,47    கAடண�    ெசa/திய7                                                                                                                                    `.`.`.`.    .16.16.16.160    0    0    0        

                              18                18                18                18                தி,.    ேசரன&  ெசa/திய7                                                                                                                                                                `.`.`.`.    222200000000              

29. பி+வ,� நடவK&ைககைள& ெகாG6 -!ப/தி ெரா&க ஏAKைன தயா3 ெச:க. 

                 2008 ஏ!ர)                                                   `̀̀̀                                           
                         1   ெரா&க இ,!"                                 95,000 
                             வIகி இ,!"                                  45,000 
                         8   வIகியி) ெசa/திய7                       24,000 
                        10   காேசாைல வி6/7 சர&  வாIகிய7      18,000 
                        12   பிD/தாவி;  ெசa/திய ெரா&க�           9,800 
                             அவ3 அளி/த த9TபK                          200                                 
                        18   மேனாவிடமி,47 ெப;ற காேசாைல         7,500   
                             த9TபK அளி/த7                               500                                        
    

30. கீM&கGட நடவK&ைககளி) கண&கிய) சம+பாAK+ vல� ெசா/7க9, ெபாS!"க9 

   ம;S� -த) ஆகியைவ இட�ெபSகி+றன எ+பைத&  றி!பி6க. 

          அ) ெரா&க/தி;  இய4திர� வாIகிய7 E. 3,00,000 

          ஆ) ஒ, கடனாளியிடமி,47 ெரா&க� ெப;ற7 E. 50,000 

           இ) ஒ, கடனQ4ேதா,&  ெரா&க� ெகா6/த7 E. 30,000 

31. கீM&கGடைவகT&  ஏேதY� ஒ, ெதாைகoட+ நடவK&ைககைள/ த,க. 

          அ) ெசா/7க9 ம;S� -தலி+ மதி!" அதிகD/த) 

          ஆ) ெசா/7களி+ மதி!" அதிகD/த) ம;S�  ைறத) 

           இ) ெசா/7க9 ம;S� ெபாS!"களி+ மதி!" அதிகD/த) 

           ஈ) ெசா/7க9 ம;S� -தலி+ மதி!"  ைறத) 

32.  கீM&காs� நடவK&ைககளி+ அK!பைடயி) கண&கிய) சம+பாAKைன& காAK6க. 

          அ. ர�யா ெதாழி) ெதாடIக ெரா&க� ேபாAட7 E. 25,000 

          ஆ. ேசாபனாவிடமி,47 சர&  ெகா9-த) ெச:த7 E. 20,000 

          இ. அமலா E.18,000 அட&க விைல ெகாGட சர&  வி;ற7 E. 25,000 

          ஈ. ர�யா ெதாழிலிலி,47 எ6/த7 E. 5,000 

33. கண&கியலி+ ெபா+னான விதிக9 யாைவ? 34. விள&க  றி!" எ+றா) எ+ன?  

35. ”எதி3!பதிB”  றி!" வைரக 36.  றி!ேபAK) பதிBகT&கான விதிகைள  றி!பி6க 
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